Nyhetsbrev vår 2016:
Høstmøtet 2016: Vil starte ved lunch-tid torsdag den 3.november og avsluttes
lørdag den 5.november. Torsdagens program er foreløpig åpent, men det er tenkt
at de av NOF’s komiteer og grupper som trenger å møtes, skal få disponere
grupperom etter behov.

Det er nedsatt et nytt arbeidsutvalg i NOF; KØ (Kapasitet Øyehelse)
Bakgrunn:
Vi har tidligere lagt frem Konusrapporten i 2012 som dokumenterer et økt behov
for øyehelsetjenester basert på demografi, i tillegg pekes det på for lav
utdanningskapasitet, utilstrekkelig økning av hjemler/stillinger over flere år, og det
nevnes at nye typer behandling, som f.eks. VEGF-injeksjoner vil øke
belastningen/behovet.
Det er betydelig ventetid hos privatpraktiserende øyeleger/avtalespesialister stort
sett over hele landet, og noen tar ikke inn nye pasienter.
Samtidig prioriteres tilgjengelighet svært høyt hos helsepolitikere generelt.
Optikere har lansert seg og sine tjenester som en mulig løsning på problemet.
Flere øyeleger rapporterer om at henvisninger fra optikere kan være av god
kvalitet, men at de ofte er et ønske om undersøkelse med bakgrunn i tilfeldige
funn etter screening av friske individer uten symptomer. Altså vil disse
henvisningene kunne forverre kapasitetsproblemet.
Mandat:
Utvalget skal identifisere, og om mulig kvantifisere årsaker til nedsatt
tilgjengelighet av øyehelsetjenester i Norge. Utvalget skal i tillegg komme med
løsningsorienterte forslag til en strategi som beskriver hvordan vi som
yrkesgruppe kan møte kapasitetsutfordringene.
Konklusjonen skal legges frem på neste årsmøte i foreningen, og det skal voteres
over om dette kan være vår nye strategi overfor medier og myndigheter framover.
Medlemmer:
Alexander Skau (leder)
Ingeborg Grønning, sykehuset Østfold Moss
Bettina Kinge, avtalepraksis i Oslo
Jan Erik Jakobsen, avtalepraksis i Asker/Bærum
Vibeke Birkeland, daglig leder Bergen øyelegesenter
Evt. andre medlemmer etter behov, etter godkjenning av styret i NOF.
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Nordisk møte i Oslo 2018:
Lokal komité i Oslo er i gang med planlegging av NOK 2018 som arrangeres 22.25. august 2018. Dette året blir det ikke arrangert vanlig høstmøte på Soria
Moria, og NOF oppfordrer alle sine medlemmer til å komme til nordisk møte i
2018, der det også vil bli arrangert årsmøte.

Minnebok: NOF ønsker å bidra til at vår egen historie bevares. Nylig feiret
Oftalmologisk Selskap i Oslo (OSO) sitt 100-års jubileum, og i den forbindelse ble
det ønsket fra både NOF og OSO, at man fikk inspirert en gruppe, eller historisk
utvalg, til å samle deler av vår historie til en minnebok, som skal være klar til
nordisk møte i Oslo i 2018. De som ønsker å bidra, bes kontakte undertegnede.
Det er ønskelig med både fotografier, tekst, journaler/protokoller og annet som
kan ha historisk verdi. En redaksjon vil bearbeide materialet videre.

Nyhetsbrev nr. 2 planlegges i forkant av høstmøtet.
Vennlig hilsen
Bente Haughom
Leder, NOF
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